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  137 – 134تفريغ سورة االنعام من آية : 
  ) 37(  شريط رقم :

  ) .) 134ِإن َما ُتوَعُدوَن آلٍت َوَما أَنُتم ِبُمْعِجزِيَن ((  
  ] . 134[ األنعام :  

 ----------  
َوَما أَنـُْتْم  ( املعاد كائن ال حمالةي: أخربهم يا حممد أن الذي يوعدون  به من أمر أ) َما أَنُتم ِبُمْعِجزِيَن ِإن َما ُتوَعُدوَن آلٍت وَ ( 

  .أي: وال تعجزون اهللا، بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرمت ترابًا رفاتًا وعظاًما هو قادر ال يعجزه شيء) ِمبُْعِجزِيَن 
  يف هذه اآلية إثبات البعث . •

  وقد ذكر اهللا سبع طرق إلثبات البعث .
  إثبات البعث، وقد تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن، وجاءت على سبع طرق:يف هذه اآلية ذكر اهللا تعاىل طريقة من طرق 

  الطريقة األولى :
  آيات صريحة في إثبات ذلك :

َعثـُُهُم اللُه ) .وقال تعاىل  َعُثوَن) .وقال تعاىل : (َواْلَمْوَتى يـَبـْ َعُثوَن) . وقال : (َوال ُختِْزِين يَـ قال تعاىل : (ُمث ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ ْوَم يـُبـْ
َنا إِ  نا ُكنا فَاِعِلَني) .وقال تعاىل : (َأال َيُظن تعاىل : (يـَْوَم َنْطِوي السَماَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما بََدأْنَا أَوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ

ُعوثُوَن . لِيَـْوٍم َعِظيٍم    . يـَْوَم يـَُقوُم الناُس لَِرب اْلَعاَلِمَني) أُولَِئَك أَنـُهْم َمبـْ
  وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد :

  فقال تعاىل : (َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا الساَعُة ُقْل بـََلى َوَريب لََتْأتِيَـنُكْم َعاملِِ اْلَغْيِب ) .
  ُقْل ِإي َوَريب إِنُه حلََق َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن) . وقال تعاىل : (َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحق ُهوَ 

َعُثن ُمث لَتُـَنبـُؤن ِمبَا َعمِ  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريب لَُتبـْ   ْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللِه َيِسٌري) .وقال تعاىل : (َزَعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
  عاد :وذم اهللا المكذبين بالم

  فقال تعاىل : ( َقْد َخِسَر الِذيَن َكذبُوا بِِلَقاِء اللِه َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن) .
َعُث اللُه َمْن َميُوُت بـََلى َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً ) .   وقال تعاىل : (َوأَْقَسُموا بِاللِه َجْهَد أَْميَاِِْم ال يـَبـْ

  الطريقة الثانية :
  اإلنسان األولى : التذكير بنشأة

ْنَساُن ِمم ُخِلَق . ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق . َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصْلِب َوالتـرَائِ    ِب . ِإنُه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر) .قال تعاىل : (فـَْليَـْنظُِر اْإلِ
ي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم . ُقْل ُحيِْييَها الِذي أَْنَشَأَها أَوَل َمرٍة َوُهَو ِبُكل َخْلٍق وقال تعاىل : (َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيْيِ 

  َعِليٌم) .
  الطريقة الثالثة :

  االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات :
  ْعَد َمْوَِا ِإن َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر).قال تعاىل : (فَاْنظُْر ِإَىل آثَاِر َرْمحَِت اللِه َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بَـ 

 ْت َورََبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلَها اْلَماَء اْهتَـز احلَْق َوأَنُه َزْوٍج َِيٍج . َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو وقال تعاىل : (َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ
   َمْن ِيف اْلُقُبوِر) ُحيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر . َوأَن الساَعَة آتَِيٌة ال رَْيَب ِفيَها َوَأن اللَه يـَبـَْعثُ 
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َها اْلَماَء اْهتَـزْت َورََبْت ِإن الِذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنُه وقال سبحانه : (َوِمْن آيَاتِِه أَنَك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعلَ  يـْ
  َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر) .

  الطريقة الرابعة :
  اإلشارة ولفت االنتباه إلى خلق السماوات :

ْرَض وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهن ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنُه َعَلى ُكل َشْيٍء قال تعاىل : (أَوَملَْ يـََرْوا َأن اللَه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَ 
  َقِديٌر) .

  الطريقة الخامسة :
  تنزيه اهللا سبحانه عن العبث . 

  فلو فرضنا أنه ال جزاء وال حساب وال بعث ، فما فائدة األوامر والنواهي .
َنا ال تـُْرَجُعوَن . فـَتَـَعاَىل اللُه اْلَمِلُك احلَْق ) .قال تعاىل : (أَفَ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنُكْم ِإلَيـْ َحِسْبُتْم أَمن  

َرَك ُسدًى) . أي : ال يؤمر وال ينهى ، وقيل ال يبعث . ْنَساُن أَْن يـُتـْ   وقال تعاىل : (َأَحيَْسُب اْإلِ
  الطريقة السادسة :

  لظلم :تنزيه اهللا عن ا
  فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ، فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه ، والكافر ال يعرف ربه أصالً .

  قال تعاىل : (أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال َيْستَـُووَن) .
  الطريقة السابعة :

  ث .ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البع
  وقد ذكر يف سورة البقرة مخس قصص تدل على البعث :

اِعَقُة َوأَنـُْتْم : قصة بين إسرائيل اليت سبقت (َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىت نـََرى اللَه َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الص  الموضع األول
  ْوِتُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُروَن ) .ُمث بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد مَ . تـَْنظُُروَن 

  ) . فـَُقْلَنا ٱْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي ٱللُه ٱْلَمْوَتٰى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ : هذا املوضع ( الموضع الثاني
  ْم) .تـََر ِإَىل الِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم اللُه ُموُتوا ُمث َأْحَياهُ  : قوله تعاىل (أَملَْ  الموضع الثالث
 ُحيِْيي َهِذِه اللُه بـَْعَد َمْوَِا : قوله تعاىل يف عزير ومحاره (أَْو َكالِذي َمر َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىن  الموضع الرابع

ْثَت ِماَئَة َعاٍم فَاْنظُْر ِإَىل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ فََأَماَتُه اللُه ِماَئَة َعاٍم ُمث بـََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَبِ 
َ لَُه قَاَل أَْعَلُم َأن اللَه َعَلى   ِمحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلناِس َواْنظُْر ِإَىل اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها ُمث َنْكُسوَها حلَْماً فـََلما تَـ يـََتَسنْه َواْنظُْر ِإَىل  بَـني

  ُكل َشْيٍء َقِديٌر ) .
ِإبـْرَاِهيُم َرب أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن  : قوله تعاىل يف طيور إبراهيم ( َوِإْذ قَالَ  الموضع الخامس

 ُهن َنَك َسْعيًا َواْعَلْم َأن اللَه ُجْزءًا ُمث اْدُعُهن يَْأتِيلَِيْطَمِئن قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطْريِ َفُصْرُهن ِإلَْيَك ُمث اْجَعْل َعَلى ُكل َجَبٍل ِمنـْ
  َعزِيٌز َحِكيٌم ) .

  الفوائد :
  إثبات البعث . -1
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  تنزيه اهللا عن الظلم .-2
  تنزيه اهللا عن العبث . -3
  أن اهللا ال يعجزه شيء لكمال قدرته . -4
اِر ِإنُه الَ يـُْفِلُح الظاِلُموَن (ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإني َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن (  135َمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الد ((  

  ] . 135[ األنعام : 
 ----------  

، أي: استمروا على طريقكم  وناحيتكم إن   ، ووعيد أكيد هذا ديد شديد )ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإني َعاِمٌل ( 
َوُقْل لِلِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم  ( م على هدى، فأنا مستمر على طريقيت ومنهجي، كما قال تعاىلكنتم تظنون أنك

  ) . َوانـَْتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُرونَ  .ِإنا َعاِمُلوَن 
  واألمر هنا للتهديد ، كقوله ( اعملوا ما شئتم ) . •
 مره ، وعدم املباالة بأعدائه أصالً يف غاية التصلب يف الدين ، واية الوثوق بأ εار ما هو عليه واألمر للتهديد والوعيد ، وإظه •

.  
اِر ِإنُه الَ (  اِلُموَن َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمن َتُكوُن لَُه َعاِقَبُة الدأي: أتكون يل أو لكم. )  يـُْفِلُح الظ  
عليه، فإنه تعاىل مكن له يف البالد، وحكمه يف نواصي خمالفيه من العباد،  وقد أجنز موعده له، صلوات اهللا قال ابن كثير : •

وفتح له مكة، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكذلك اليمن والبحرين، 
ائه، رضي اهللا عنهم أمجعني، كما قال اهللا وكل ذلك يف حياته. مث فتحت األمصار واألقاليم والرساتيق بعد وفاته يف أيام خلف

  ) ُه ألْغِلَنب أَنَا َوُرُسِليَكَتَب الل   ( تعاىل
َفُع ال (وقال   نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم األْشَهاُد . يـَْوَم ال يـَنـْ ِذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالاِلِمَني َمْعِذرَتـُُهْم َوهلَُ ِإنْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء ظُم الل

  ) .الداِر 
َنا ِيف الزبُوِر ِمْن بـَْعِد الذْكِر أَن األْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصاِحلُوَن (  وقال تعاىل   ) .َوَلَقْد َكَتبـْ

. َولَُنْسِكنَـنُكُم األْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي فََأْوَحى ِإلَْيِهْم رَبـُهْم لَنُـْهِلَكن الظالِِمَني  ( وقال تعاىل إخبارًا عن رسله 
  ) .َوَخاَف َوِعيِد 

َنن َهلُْم يَن ِمْن قـَْبِلِهْم وَ َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـُهْم ِيف األْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الذِ (  وقال تعاىل  لَُيَمك
لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئً  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدذه األمة، وله تعاىل وقد فعل اهللا  ) ا ِدينَـُهُم ال ذلك

  ( تفسري ابن كثري ) .      اً .نة أوال وآخرًا، باطًنا وظاهر احلمد وامل
أى : إىن عامل على مكانىت ، ثابت على اإلسالم ال أتزحزح عن الدعوة إليه ، فسوف ) ِإين عاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن ( وقوله  •

  تعلمون بعد حني من تكون له العاقبة احلسىن يف هذه الدنيا.
 -  مثالً  -اخلطاب ، حيث مل يقل  فيه إنصاف يف املقال ، وحسن أدب يفوقوله : َفَسْوَف تـَْعَلُموَن جبانب إفادته لإلنذار ، 

وفيه تنبيه على ) َوِإنا أَْو ِإياُكْم َلَعلى ُهدًى أَْو ِيف َضالٍل ُمِبٍني (  –تعاىل  -العاقبة لنا ، وإمنا فوض األمر إىل الّله ، فهو كقوله 
  ( التفسري الوسيط ) .   وثوق املنذر بأنه على احلق.

  الفوائد :
  ديد من كفر وعاند .-1
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  اعالن الرباءة من الشرك وأهله .-2
  الثبات على احلق مهما خالف املخالفون . -3
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  ) َعاِم َنِصيًبا فـََقاُلوْا َهَذا ِلّلِه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكآئَِنا َفَما َكاَن ِلُشرَ َوَجَعُلوْا ِلّلِه ِمم َكآئِِهْم َفَال َيِصُل ِإَلى ا َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواألَنـْ

  ) . )136اللِه َوَما َكاَن ِلّلِه فـَُهَو َيِصُل ِإَلى ُشرََكآئِِهْم َساء َما َيْحُكُموَن (
  ] . 136م : [ األنعا

 ----------  
َعاِم َنِصيًبا فـََقاُلوْا َهَذا ِلّلِه ِبَزْعِمِهْم (  لقد حكت هذه اآليات الكرمية بعض ) …..َوَجَعُلوْا ِلّلِه ِمما َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواألَنـْ

لون من زروعهم وأنعامهم وسائر الرذائل اليت كانت متفشية يف اتمع اجلاهلى ، أما الرذيلة األوىل فملخصها أم كانوا جيع
ألوثام ، فيشركوا يف أمواهلم فما كان لّله صرفوه إىل الضيفان واملساكني ، وما كان لألوثان أنفقوه  لّله ونصيباً  أمواهلم نصيباً 

  كوه هلا.عليها وعلى سدنتها فإذا رأوا ما جعلوه لّله أزكى بدلوه مبا لألوثان ، وإذا رأوا ما جعلوه لألوثان أزكى تر 
  ،مبعىن خلق يقال : ذرأ الّله اخللق يذرؤهم ذرءا أى : خلقهم وأوجدهم ) ذرأ ) (  َوَجَعُلوا لِلِه ِمما َذرَأَ ِمَن احلَْْرِث َواْألَْنعاِم َنِصيباً ( 

لضيوف وغريهم ، من الزروع واألنعام نصيبا لّله يعطونه للمساكني ول -تعاىل  -أى : وجعل هؤالء املشركون مما خلقه الّله 
وجعلوا ألصنامهم نصيبا آخر يقدمونه لسدنتها ، وإمنا مل يذكر النصيب الذي جعلوه ألصنامهم اكتفاء بداللة ما بعده وهو قوله 

ين : وهذا لشركائنا وقالوا يف الثا،  أى : فقالوا يف القسم األول : هذا لّله نتقرب به إليها ) ِبَزْعِمِهْم َوهذا ِلُشرَكائِن َفقالُوا هذا لِلهِ ( 
  نتوسل به إليها.

  يف القسم األول هذا لِلِه ِبَزْعِمِهْم أى : بتقوهلم ووضعهم الذي ال علم هلم به وال هدى. - تعاىل  -وقوله 
َن لِلِه فـَُهَو َيِصُل ِإىل َفما كاَن ِلُشرَكائِِهْم َفال َيِصُل ِإَىل اللِه ، َوما كا (ما كانوا يعملونه بالنسبة للقسمة فقال  -سبحانه  -مث فصل 
أى : فما كان من هذه الزروع واألنعام من القسم الذي يتقرب به إىل شركائهم ، فإم حيرمون الضيفان واملساكني )  ُشرَكائِِهمْ 

فإم  منه وال يصل إىل الّله منه شيء ، وما كان منها من القسم الذي يتقرب به إىل الّله عن طريق إكرام الضيف والصدقة ،
فهم جيعلون قسم األصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم ، بينما ،  جيورون عليه ويأخذون منه ما يعطونه لسدنة األصنام وخدامها

  القسم الذي جعلوه لّله بزعمهم ينتقصونه ويضعون الكثري منه يف غري موضعه ، ويقولون : إن الّله غىن وإن آهلتنا حمتاجة.
اً حكمهم وقسمتهم حيث آثروا خملوق أى : ساء وقبح) ساَء ما َحيُْكُموَن ( لقسمة اجلائرة بقوله وقد عقب القرآن على هذه ا

  عن كل شيء ، على خالق قادر على كل شيء ، فهم جبانب عملهم الفاسد من أساسه مل يعدلوا يف القسمة. اً عاجز 
  ب يف قوهلم : هذا هللا ؟فإن قيل : أليس أن مجيع األشياء هللا فكيف نسبوا إىل الكذ قال الرازي : •

  قلنا : إفرازهم النصيبني نصيباً هللا ؛ ونصيباً للشيطان هو الكذب.
  ذكر العلماء يف كيفية هذه اإلساءة وجوهاً كثرية :قوله تعاىل ( ساء ما حيكمون )  قال الرازي : •
  .: أم رجحوا جانب األصنام يف الرعاية واحلفظ على جانب اهللا تعاىل ، وهو سفه األول 

  : أم جعلوا بعض النصيب هللا وجعلوا بعضه لغريه مع أنه تعاىل اخلالق للجميع ، وهذا أيضاً سفه.الثاني 
  : أن ذلك احلكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم ، ومل يشهد بصحته عقل وال شرع ، فكان أيضاً سفهاً.الثالث 
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   .حجر ومدر  أنه لو حسن إفراز نصيب األصنام حلسن إفراز النصيب لكل الرابع :
: أنه ال تأثري لألصنام يف حصول احلرث واألنعام ، وال قدرة هلا أيضًا على االنتفاع بذلك النصيب فكان إفراز النصيب  الخامس

واملقصود من حكاية أمثال هذه املذاهب الفاسدة ، أن يعرف الناس قلة  )َساء َما َحيُْكُمونَ (هلا عبثًا ، فثبت ذا الوجوه أنه 
  .لقائلني ذه املذاهب ، وأن يصري ذلك سبباً لتحقريهم يف أعني العقالء ، وأن ال يلتفت إىل كالمهم أحد ألبتةعقول ا

ألم أوًال عملوا ما مل يشرع هلم , وضلوا يف القسم . ألنه تعاىل رب كل شيء ومليكه وخالقه , ال إله غريه  وقال القاسمي : •
وا القسمة الفاسدة , مل حيفظوها , بل جاروا فيها , إذ رجحوا جانب األصنام يف ,وال رب سواه . مث ملا قسموا فيما زعم

  احلفظ والرعاية سفهاً .
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال : من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إىل  •

  َالَدُهْم َسَفهاً ِبَغْريِ ِعْلٍم".قوله : "َقْد َخِسَر الِذيَن قـَتَـُلوا أَوْ 
  الفوائد :

  شدة افرتاء املشركني على اهللا .-1
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ِهْم ُشرََكآُؤُهْم لِيُـْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوْا َعَلْيِهْم ِدينَـُهْم َوَلْو َشاء اللُه َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم وََكَذِلَك زَيَن ِلَكِثيٍر مَن اْلُمْشرِِكيَن قـَْتَل َأْوَالدِ (  

  ) . )137َوَما يـَْفتَـُروَن (
  ] . 137[ األنعام : 

 ----------  
يقول تعاىل: وكما زينت الشياطني هلؤالء املشركني أن جيعلوا هللا مما  ) ُهمْ وََكَذِلَك زَيَن ِلَكِثيٍر مَن اْلُمْشرِِكيَن قـَْتَل َأْوَالِدِهْم ُشرََكآؤُ ( 

  ، كذلك زينوا هلم قتل أوالدهم خشية اإلمالق، ووأد البنات خشية العار.نصيباً  مذرأ من احلرث واألنعا
  أي : ليهلكوهم باإلغواء . )لِيـُْرُدوُهْم (  

  : وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إمساعيل .أي ) َولِيَـْلِبُسوْا َعَلْيِهْم ِدينَـُهْم ( 
َر بِه أَُميِْسُكُه َعَلى َوِإَذا ُبشَر َأَحُدُهْم بِاألنـَْثى َظل َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو َكِظيٌم * يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبش (  وهذا كقوله تعاىل

  ) . َأال َساَء َما َحيُْكُمونَ ُهوٍن أَْم يَُدسُه ِيف التـرَاِب 
  ) .َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت * بَِأي َذْنٍب قُِتَلْت (  وقال تعاىل

 اهللا عن) وقد اهم 2تاين املال (م يف يقتلون األوالد من اإلمالق، وهو: الفقر، أو خشية اإلمالق أن حيصل هل وقد كانوا أيضاً  
  . هذا  كله من شرع الشيطان تزيينه هلم ذلك قتل أوالدهم لذلك وإمنا كان؟؟؟ 

َوَال تـَْقتُـُلوْا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنُْن نـَْرزُقـُُهْم . ِإن رَبَك يـَْبُسُط الرْزَق ِلَمن َيَشاُء َويـَْقِدُر إِنُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا قال تعاىل ( 
َلُهْم     ) . َكاَن ِخْطءاً َكِبرياً َوِإياُكم إن قـَتـْ

  ) .َوَال تـَْقتُـُلوْا أَْوَالدَُكم مْن إْمَالٍق حنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهْم قال تعاىل يف هذه السورة (و 
قَاَل قـُْلُت َلُه ِإن » . لِه نِدا َوُهَو َخَلَقَك َعَل لِ ـَأْن جتَْ « قَاَل  ؟الذْنِب أَْعَظُم ِعْنَد اللهِ  ي أَ  ρَعْن َعْبِد اللِه قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللِه و 
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َحِليَلَة  ُمث َأْن تـُزَاِينَ « قَاَل  ؟ي قَاَل قـُْلُت ُمث أَ » . ُمث َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َخمَاَفَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك « قَاَل  ؟ي َذِلَك َلَعِظيٌم . قَاَل قـُْلُت ُمث أَ 
  ليه .) متفق عَجارَِك 

  والتزيني : التحسني ، فمعىن تزيينهم هلم أم حسنوا هلم هذه األفعال القبيحة ، وحضوهم على فعلها. •
مسوا شركاء ألم أطاعوهم فيما امروهم به من قتل األوالد ، فأشركوهم مع الّله يف وجوب طاعتهم ، أو مسوا شركاء ألم كانوا 

  رث واألنعام.يشاركون الكفار يف أمواهلم اليت منها احل
  ؟؟؟   ق .عن طريال الشبهة عليهم يف دينهم فأنت ترى أن شركاءهم قد حسنوا هلم القبيح من أجل أمرين : إهالكهم وإدخ •
ي: كل هذا واقع مبشيئته تعاىل وإرادته واختياره لذلك كونًا، وله احلكمة التامة يف ذلك، فال  يسأل أ  ) َوَلْو َشاء اللُه َما فـََعُلوهُ ( 

  . عما يفعل وهم ُيسألون
  أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم اهللا بينك وبينهم. ) َذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ فَ ( 
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